
ERDEI SÉTÁNY SÓSTÓI PIAC

5 15

XXVI. ÉVFOLYAM 23. SZÁM
2019. JÚNIUS 14.

SZÚNYOGIRTÁS

2

MEGÚJULT A BUJTOS

3

NYÁRTERVEZÕ

8-9

NYIT A RÓZSAKERT

12

HARMADFOKÚ HÕSÉGRIASZTÁS

Szerdán életbe lépett az országos tiszti fõorvos által elrendelt hõségriasztás. A
legmagasabb szintû, harmadfokú intézkedés vasárnap éjfélig lesz érvényben.
Hõségriasztást akkor rendelnek el, ha a napi középhõmérséklet legalább három
egymást követõ napon eléri vagy meghaladja a 27 Celsius-fokot. A Nemzeti Nép-
egészségügyi Központ azt javasolja, hogy a legmelegebb órákban, 11 és 15 óra
között lehetõleg senki se tartózkodjon a tûzõ napon, ügyeljünk a fokozott folya-
dékfogyasztásra, és kerüljük a kávé, az alkohol, a magas koffein- és cukortartalmú
üdítõk, valamint a zsíros ételek fogyasztását. Figyelmeztettek továbbá arra, hogy a
déli órákban a vízparton pihenõk is kerüljék a napozást és ne ugorjanak a vízbe
felhevült testtel.

HÉT VÁROSRÉSZ 23 SZAKASZÁN ÉPÍTENEK ÚJ ASZFALTUTAT
Elkezdõdött az új aszfaltút építése a Kertvárosban a 

Pihenõ, Tenisz, Teke és Tagló utcákban, a korábbi föld-
utakat összesen 2188 méteres szakaszon építik ki ebben
a városrészben – ám ez csak egy része az évek óta tartó
és idén is több városrészt érintõ önkormányzati program-
nak. Múlt csütörtökön dr. Kovács Ferenc polgármester
sajtótájékoztatóval egybekötött helyszíni bejáráson tekin-
tette meg a munkálatok állását.

2019-ben önkormányzati forrásból 23 utcában épít
új aszfaltutat a NYÍRVV Nonprofit Kft., összesen 6831
méter hosszban. A beruházás nettó 900 millió forint-
ba kerül, melynek keretében ebben az évben a Kert-
városban, Sóstóhegyen, Kõlaposon, Örökösföldön,
Borbányán, Oroson és a Kistelekiszõlõben is épülnek
új utak.

A LAKOSOK IS TETTEK ÉRTE
Dr. Kovács Ferenc a Kertvárosban tartott sajtóesemé-

nyen kiemelte: – Van egy pozitív jellemzõje ennek az
útépítésnek. A helyi lakosok is hozzájárultak a fejlesztés-
hez: telkenként, ha jól emlékszem, 150 ezer forinttal. Ez az
összköltségnek körülbelül a 7 százalékát jelenti, hiszen ez
a beruházás mindennel együtt mintegy 170 millió forint kö-
rüli összegbõl valósul meg önkormányzati forrásból.

POR HELYETT ASZFALT
A munkálatok során megtörténik az útalapépítés, a meg-

lévõ aknafedelek szintbe helyezése, szegélyek építése, a csa-
padékvíz-elvezetéshez szükséges létesítmények kiépítése és
maga az aszfaltozás. A helyiek évek óta várták a fejlesztést –
örülnek a beruházásnak, amely idén augusztus végére ké-
szül el. Lõrinczi Gábor helyi lakos így fogalmazott: – Tíz éve
lakunk a Pihenõ utcán, elég poros volt a környék a földutak

MEGKEZDÕDÖTT A VAKÁCIÓ

Véget ért a 2018/19-es tanév és megkezdõdött a közel két és fél hónapos nyári vakáció csaknem másfél millió általános
és középiskolás számára. Várhatóan most is sok diák vállal munkát, illetve tölti a szünidõ egy részét táborban. Erre
lesz lehetõség Nyíregyházán is, hiszen az önkormányzat nyári napközis tábori kínálata idén szintén óriási.

miatt, így most nagyon örülünk ennek a fejlesztésnek. Sok
itt lakó munkája van ebben, hiszen több éve próbáljuk
elérni, hogy ezek az utcák le legyenek aszfaltozva.

VÁROSVEZETÕI STRATÉGIA RÉSZEKÉNT
Mint fentebb írtuk, idén sem csak a Kertvárosban épül-

nek majd új aszfaltutak. Dr. Kovács Ferenc emlékeztetett:
2013–2018 között az összes megvalósult útfelújítás és út-
építés 81,4 kilométer úthálózatot érintett, ehhez adhatjuk
hozzá a mostanit. – Összességében nézve pedig az idei
útépítésekkel Nyíregyháza területén 289 kilométerre nõ a
szilárd burkolatú utak hossza, mely a 2013-ban megkez-
dett városvezetõi koncepció elindításakor 240 kilométer
volt. Tehát 7 év alatt 49 kilométernyi földút kapott aszfalt
burkolatot, az önkormányzat saját erejébõl, amihez most
részben a lakosok is hozzátettek.

(Folytatás a 10. oldalon.)
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JOBB MEGELÕZNI A BÍRSÁGOT

AZ ELÕÍTÉLETESSÉG ELLEN
Nemzetközi ifjúsági csereprogram

valósult meg a Mustárházban. Magyar-
országról és további 4 országból érkez-
tek fiatalok, hogy elsajátítsák a tole-
rancián és elfogadáson alapuló társa-
dalmi együttélés kereteit, és felismer-
jék a sokszínûségben rejlõ értékeket.

TANÉVZÁRÓ TÁRLAT
Tanévzáró tárlatot rendeztek a Zrí-

nyi Ilona Gimnázium tanulmányi épü-
letében. A Galériában a kézmûves
szakkörösök és a kollégiumi grafikai
mûhely diákjai állítottak ki. Alkotásai-
kat az iskola nyitvatartási idejében a
városlakók is megnézhetik.

EGYIRÁNYÚSÍTÁS
Múlt hét szerdától lakossági kérés-

re egyirányúsították a Tábor utcát a
Palánta utca felõl, a Tünde utca irá-
nyába. Kérik a gépjármûvezetõket,
az érintett útszakaszon figyelmesen
közlekedjenek és tartsák be a szabá-
lyokat.

LENGYEL VENDÉGEK
A Bem József Általános Iskola a na-

pokban a rzeszowi testvériskola diák-
jait látta vendégül, akik jártak az ál-
latparkban és az élményfürdõben, va-
lamint a polgármesteri hivatalban. Itt
dr. Ulrich Attila alpolgármester fogad-
ta õket.

BÖLÉNYBORJÚK SZÜLETTEK
Az országban egyedülálló módon a

Nyíregyházi Állatpark az európai és az
amerikai bölényt is bemutatja, s most
1 héten belül mind a két csapatban
kisborjú született. Mindkét faj a kipusz-
tulás szélére sodródott, így hatalmas
öröm a sikeres szaporulat.

TAEKWONDOTEREM
Taekwondoteremmel gazdagodott a

Nyíregyházi Vasutas Sport Club. A
Debreceni út 233. alatt így bárki meg-
ismerkedhet a világon nagyon népsze-
rû, koreai gyökerû küzdõsporttal. Az
új terem önkormányzati és minisztéri-
umi támogatással jött létre.

ERDÉLYBEN A SZIKSZI
A közelmúltban – a Határtalanul

programnak köszönhetõen – Erdély-
ben kirándult a Nyíregyházi Széche-
nyi István Közgazdasági, Informatikai
Szakközépiskola 10. B osztálya. Jártak
Segesváron, Csíksomlyón és sétáltak a
Gyilkos-tónál is.

LEKVÁRKÓSTOLÁS
Az Eszterlánc Északi Óvoda Állo-

más úti Telephelyén, Chrenkó Mihály-
né helyi õstermelõ jóvoltából az ovi-
sok is megízlelhették a tartósítószer-
és vegyszermentes házi dzsemeket,
termelõi mézeit. Ágoston Ildikó önkor-
mányzati képviselõ is csatlakozott.

RENGETEG A SZÚNYOG

A hirtelen meleg és a rendkívüli meny-
nyiségû csapadék miatt hatalmas számban
elszaporodtak a szúnyogok. Esténként
szinte seperni lehet õket, ezért Nyíregy-
házán is folytatják a gyérítésüket.

Takács Miklósnétól, a NYÍRVV Nonprofit
Kft. csoportvezetõjétõl megtudtuk, idén
közel 20 millió forintot szánnak szúnyog-
irtásra légi és földi úton, négy alkalommal,
3 ezer hektárnyi területen, elsõsorban tu-
risztikai célpontoknál, üdülõövezetekben,
sûrûn lakott városrészekben, lakóparkok-
ban, lakótelepeken.

MÁR MÁJUS ÓTA

Az elsõ szúnyogirtás már május 20-án
megtörtént, akkor volt a lárvairtás idõszaka.

Ezt követte – a második – az e hét szerdai,
úgynevezett csípõszúnyog-irtás. Két repülõ-
géppel és földi munkagépekkel, közel 3 ezer
hektár területen – többek között Sóstó egész
területén, a belvárosban, a Bujtosi-tó part-
ján, Örökösföldön, Borbányán, Kistelekiszõ-
lõben, Nyírszõlõsön és Oroson – végzett a
tervek szerint szúnyogirtást a Tréner Kft. A
NYÍRVV Nonprofit Kft. megbízásából méh-
kímélõ technológiával dolgoznak.

AKÁR MEG IS  ISMÉTLIK

Ha szükséges, megismétlik az e heti szú-
nyogirtást, akár pótirtásra is sor kerülhet,
de lakossági bejelentésre nem tervez új
akciót a cég. A korábbi gyakorlat szerint
várható az Országos Katasztrófavédelem
támogatása is.

Megkezdõdik a parlagfû által fertõzött
területek felderítése. A Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kormányhivatal felhívja a
tulajdonosok figyelmét, hogy amennyiben
szükséges, ismételten végezzék el a par-
lagfû-mentesítõ kezeléseket.

Idén a parlagfû kelése az idõjárásnak
köszönhetõen 2-3 héttel korábban kezdõ-
dött. A tavaszi súlyos aszály a vetések idõ-
szakában megakadályozta a hatékony
gyomirtó kezelések vetés elõtti és utáni
elvégzését. 2018 tavaszán, a nyár eleji
aszály után az augusztusban érkezõ csa-
padék indította meg a növények gyors fej-
lõdését, amely miatt az elõzõ évhez ké-
pest tavaly háromszor annyi eljárást kel-
lett indítani a megyében. A kormányhiva-
tal célja nem a bírságolás, közös érdekünk
a parlagfû hatékony visszaszorítása, felszá-
molása mind a termõterületeken, mind
pedig a települések belterületein.

Az elõzetes felmérések szerint az eddig
elvégzett védekezési munkálatok nem
mindenütt voltak hatékonyak, így már most
láthatók a parlagfûvel terhelt területek a
megyében. Felhívják mindenki figyelmét,
hogy amennyiben szükséges, a kezelése-
ket ismételten végezzék el, illetve pótol-
ják, amíg a parlagfû el nem éri a virágbim-
bós kifejlettségét.

A kormányhivatal szakemberei július 1-
tõl megkezdik a parlagfû által fertõzött te-
rületek felderítését, amelyhez ebben az
évben is alkalmazzák a helikopteres légi
megfigyelést, valamint idén már drónokkal
is lehetõségük nyílik az ellenõrzések ha-
tékony végrehajtására – tájékoztatott Ro-
mán István megyei kormánymegbízott.

Június 11-tõl ismét mûködik a
NÉBIH által üzemeltetett Parlagfû Be-
jelentõ Rendszer, amelyen keresztül
bárki jelezheti, ha parlagfüves terüle-
tet észlel a környezetében.

MÁR GYÉRÍTIK AZOKAT
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MEGÚJULT A VÁROS GYÖNGYSZEME
TÉRKÖVEZETT SÉTÁNYOK, JÁRDÁK ÉS REKORTÁN VEZETNEK VÉGIG A BUJTOSI-TÓ KÖRÜL

Teljesen megváltozott a Bujtos arculata! Az egyik leg-
szembetûnõbb újítás, hogy eltûntek a korábbi, salakos
utak, helyükre térkövezett sétányok, járdák kerültek, 3
kilométer hosszan. Mindemellett közel másfél kilométer
hosszú gumiburkolatú futópályát is kiépítettek, valamint
egy új, akadálymentesített mosdót létesítettek.

A városlakók örülnek a fejlesztésnek, megújult a zöld-
felület, új sövényeket, cserjéket és fákat ültettek. A fiata-
lok többek között nagyméretû trambulinokon ugrálhat-
nak, az idõsebbek pedig új padoknál pihenhetnek meg.

A fejlesztést Civil Kavalkád, színpadi produkciók mel-
lett adta át Nyíregyháza polgármestere, valamint azon
városrészek önkormányzati képviselõi, akiknek körze-
tei határosak a városligettel (Halkóné dr. Rudolf Éva,
dr. Adorján Gusztáv, Tóth Imre és Mussó László – bal-
szélsõ képünkön). Dr. Kovács Ferenc polgármester ki-
emelte, a Bujtosi Városliget rekonstrukciója a Zöld város

ÚJ VIZESBLOKK SEGÍTI A KOMFORTOT

– Hiánypótló beruházási elem volt a vizesblokk – a
korábbi már elavult –, de most egy modern, 21. szá-
zadi kapott helyet a Bujtosi Városligetben. A színpa-
dot is felújították, ez is jelentõs! Nagyon sokan járnak
ide a városból, a környékrõl. A legutóbbi nagy ese-
mény a majális volt, pár héttel ezelõtt több ezer em-
ber szórakozott itt. Úgy gondolom, hogy a Bujtosi
Városliget korábban is egy közkedvelt tér volt, de a
beruházásnak köszönhetõen még nagyobb tömege-
ket fog majd megmozgatni – emelte ki Tóth Imre ön-
kormányzati képviselõ.

VÍZI JÁTSZÓTÉR SÓSTÓN – HÉTVÉGÉN NYIT A TÓFÜRDÕ
Június 15-én, szombaton nyit a tavaszi hónapokban

teljesen felújított Tófürdõ. A munkálatok során többek
között modern térburkolat készült, átalakították az öltö-
zõket, a szociális helyiségeket, felújították a medencéket
és új, kéttestû csúszdát építettek. A nyíregyházi Tófürdõ
fejlesztése címû nyertes pályázat segítségével a rekonst-
rukcióra 250 millió forintot fordítottak.

A tavi strand a nyári hónapokban évtizedek óta nagy
népszerûségnek örvend, ezért a korábbi részleges felújí-
tásokat követõen a városvezetés idõszerûnek látta, hogy
pályázati forrás segítségével megtörténjen a teljes rekonst-
rukciója. A látogatókat egy megújult fõbejárati épület fo-
gadja, a bejutás gyorsítása érdekében már két pénztárral.
Átalakították az öltözõket, a szociális helyiségeket, öntö-
zõrendszert építettek ki, amivel javul a zöldfelület keze-
lése, és több területet is napvitorlák árnyékolnak.

Podlovics Lajos, a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. értékesítési
vezetõje elmondta, az érkezõknek a legszembetûnõbb,
hogy észszerûen alakították át a lépcsõket és a közleke-
dõterületeket, amelyeket akadálymentesítettek is. A régi
helyett új, kéttestû csúszda épült, valamint a tófelületen
újdonság a vízi játszótér (képünkön), amelyet térítés elle-
nében lehet majd használni.

HA JÓ IDÕ LESZ, SZEPTEMBERBEN IS VÁR-
JÁK A FÜRDÕZÕKET

A medencék új burkolatot kaptak, kicserélték a röplab-
dapálya talaját, és az ehhez szükséges strandröplabda-

szetteket is megvásárolták. Vízre tették az új, 50 négyzet-
méteres stéget, amelynek a végleges helye a tó közepén
lesz. Bõvítették a zuhanyzók számát, így már a parthoz
közel is lesz felfrissülési lehetõség. Áthelyezték a játszóte-
ret, a büfék és az új fagylaltozó elõtti fogyasztótereket szik-
lakertek övezik, és egységes utcabútorok, székek, aszta-
lok várják majd a vendégeket. Újdonság, hogy az idõjá-

rás függvényében meghosszabbítják a szezont, a tervek
szerint így még szeptemberben is várják majd a fürdõzni
vágyó vendégeket. A megújult Tófürdõ átadása és nyitása
június 15-én, szombaton 9 órakor lesz, 10 órától pedig a
Magyar Úszás Napja alkalmából itt rendezik meg az Ússz
egy tókört az egészségedért elnevezésû programot.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

A projekt részeként a meglévõ gyalogoshidat is felújí-
tották, látványelemként horgászásra is alkalmas stégeket
is építettek és több térfigyelõ kamerát is kihelyeztek.

(Szerzõ: Dér Vivien)

kialakítása Nyíregyháza területén címû projekt kereté-
ben valósult meg, ami két belvárosi parkfelújítással kez-
dõdött.

MINDEN ADOTT A PIHENÉSHEZ

– Megszépült a Benczúr és a Bessenyei tér, majd a
Pazonyi tér, az Arany János utca, végül pedig a Bujtos.
Azt gondolom, hogy ez a közel 1,2 milliárd forintos beru-
házás nagyon jót tett a városnak: még zöldebb, még élhe-
tõbb, még szebb lett! Régóta vártuk, hogy egy ilyen gyö-
nyörû ligete legyen Nyíregyházának. Körülnézve látható,
most már minden adott ahhoz, hogy egy kellemes, ké-
nyelmes közösségi térré váljon a Bujtos, ahol szívesen töltik
szabadidejüket a városlakók. Eljöhetnek a családok pihen-
ni, sütögetni, a gyerekek játszani, a közel másfél kilomé-
ter hosszú rekortánpályával és a két új röplabdapályával
pedig azoknak is kedveztünk, akik sportolni szeretnének.
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ÚJABB OVI-SPORT PÁLYÁK NYÍREGYHÁZÁN
AZ ORSZÁGBAN MÁR 350 ÓVODÁT VONTAK BE A PROGRAMBA

Nyíregyháza újabb Ovi-Sport pályáit adták át ünnepé-
lyes keretek között Oroson, a Tündérkert Keleti Óvoda
Élet úti Telephelyén, illetve a Kertvárosi Csicsergõ Tagin-
tézményben. Az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány orszá-
gosan már 350 óvodában valósította meg a programot,
melynek célja, hogy a gyerekek minél hamarabb megis-
merkedhessenek a különbözõ sportágakkal.

Az Ovi-Sport Program országosan is jól halad, melyet
az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány valósít meg. Dr. Mol-
nár Andrea elnök hangsúlyozta, a Nemzeti Ovi-Sport Prog-
ram már az ország 350 óvodájában mûködik, mintegy 50
ezer gyerek használja napi szinten a pályákat. Több mint
3 ezer óvodapedagógus végezte el a speciális képzést,
melyen elsajátíthatták a pálya és az eszközkészlet szak-
szerû használatát. Magyarországon hozzávetõlegesen
4500 óvoda van, ezek 75 százalékában fér el az Ovi-Sport
pálya, a cél, hogy minden oviban legyen ilyen sportlehe-
tõség. Az alapítvány elnöke hozzáfûzte, a jövõben nem
feledkeznek meg a határon túli óvodásokról sem. A Mi-

niszterelnökség támogatásával 1500 magyar óvodában
szeretnék megvalósítani az Ovi-Sport Programot.

HABPARTIVAL ÜNNEPELTEK

Felújított óvoda, és már öt csoport várja a gyerekeket a
Kertvárosi Csicsergõ Tagintézményben. 2014 óta egy új cso-
portot is elindítottak, mivel már 150 gyerek jár az intézmény-
be, azaz nõtt az ovisok száma. A környéken több munkale-
hetõség is van, ezért az itt dolgozók körében népszerû lett az
óvoda, mely komoly fejlesztéseken esett át. Nem ez az egye-
düli, a Gyermekek Háza Déli Óvoda további 11 intézmé-
nye is megújult, vagy jelenleg tart a korszerûsítés. Sõt, a kert-
városiak a múlt héten egy újabb fejlesztésnek örülhettek,
mivel az udvaron egy multifunkciós sportpályát adtak át –
csakúgy, mint Oroson és a Stadion utcai Eszterlánc Északi
Óvoda Napsugár Tagintézményében. A beruházást a Ma-
gyar Röplabda Szövetség is segítette.

– Három ilyen sportpályát építettünk a további 11 mellé
– emelte ki dr. Kovács Ferenc polgármester. – Ez egy TAO-

s beruházás, a város adta hozzá a 30 százalékot, és a Ma-
gyar Röplabda Szövetség égisze alatt valósult meg. Nagyon
örülök, mert látszik, hogy a gyerekek örülnek neki és hasz-
nálják is. A 35 óvodából így már 14-ben van ilyen pálya. 

A TIZENNEGYEDIK OROSON

Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere nemcsak
a Kertvárosba, hanem Orosra is vitt ajándékot a gyerekek-
nek, akik az új pályához új labdákat is kaptak. Emellett fel-
vágtak egy sportpályát formáló csokitortát is. Török Edit, a
Tündérkert Keleti Óvoda Élet úti Telephelyének intézmény-
vezetõje örömmel fogadta az új pályát, a Tündérkert óvo-
dahálózatban ez már a negyedik létesítmény, tapasztalata-
ik szerint a gyerekek imádják, nagyon sokat mozognak ben-
ne, így észrevétlenül tesznek az egészségük megõrzéséért.

Az elmúlt hat évben többmilliárd forintot költöttek Nyír-
egyházán az intézmények fejlesztésére, az energetikai kor-
szerûsítésnek hála pedig kevesebb lesz a város rezsikiadá-
sa, így több pénz marad eszközök, játékok vásárlására.

Dr. Tirpák György képviselõ, dr. Molnár Andrea elnök
és dr. Kovács Ferenc polgármester fát ültettek el az

orosi ovi udvarán
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ERDEI SÉTÁNY, TANÖSVÉNNYEL AZ ÓZOONTÓL

Elkészült az összesen hét kilométeres erdei sétány és
ökológiai sétaút, amely a Sóstói-erdõben az Ózoon Ho-
teltõl indul, és az állatparkban folytatódik. A fejlesztéssel
a túrázók gyalogosan és kerékpárral is megismerkedhet-
nek az erdõ flórájával és faunájával. A beruházás teljes
állami, uniós támogatással, közel 300 millió forintból va-
lósult meg. (Képünkön: Halkóné dr. Rudolf Éva és Ágos-
ton Ildikó képviselõk, valamint Gajdos László igazgató és
dr. Kovács Ferenc polgármester)

Nyíregyháza önkormányzata a Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Program keretén belül még 2017-ben
nyújtott be pályázatot az Erdei sétány és ökológiai sétaút
kialakítása Sóstófürdõn címmel, amely elnyerte a támo-
gatást. A projekt célja az volt, hogy kialakítsanak egy
olyan sétányt és ökológiai sétautat, amely széles körû
természeti, turisztikai élményeket nyújt, és szervesen il-
leszkedik az állatpark gyalogos és kerékpáros megköze-
líthetõségéhez.

Dr. Kovács Ferenc polgármester elmondta, egy tanös-
vényt hoztak létre, amin a látogatók nemcsak egyszerûen
sétálhatnak, hanem séta közben a kihelyezett tájékoztató
és demonstrációs eszközöket tanulmányozva, megismer-
kedhetnek a Sóstói-erdõ flórájával és faunájával. Az önál-
ló, aktív ismeretszerzés során az erdei sétányon tájékoz-
tató táblák mutatják be a Nyírséget, az erdõgazdálkodást,
a Sóstói-erdõt és környékét az érdeklõdõknek, mely séta-
úton a természetbarátok padokon megpihenve gyönyör-

ködhetnek az erdõ szépségében, látványában és hangjai-
ban. A kikapcsolódást, a pihenést és a kényelmet szolgál-
ják a szalonnasütõ helyek, az esõbeállók, erdei asztalok
és hulladéktároló edények.

4 KILOMÉTEREN ÁT

Az erdei sétaút végén, a Korányi Frigyes utcai vasúti
átjárón áthaladva lehet eljutni a Blaha Lujza sétány gya-
log-kerékpár útjához, amely elvezet az állatpark déli ke-
rítésénél pénztárral kialakított hátsó bejáratához. Gajdos
László igazgató hangsúlyozta, a közel 500 ezer látogatót
fogadó állatparknak is fontos az önkormányzat segítségé-
vel megvalósult fejlesztés, a látogatók a déli kaputól elin-
dulva egy ökológiai utazáson vehetnek részt az új 4 kilo-

méteres sétaúton, amely kihelyezett tájékoztató táblák se-
gítségével mutatja be a Föld növény- és állatvilágát. A séta
közben elfáradt vendégek a kihelyezett padokon pihen-
hetnek meg.

PÜNKÖSDKOR AZ ÁLLATPARK VOLT A
LEGNÉPSZERÛBB

Nyíregyháza turisztikai attrakciói közül most is az
állatpark volt a legnépszerûbb, a három nap alatt 16
ezer látogatót fogadtak. Ezen a héten az osztálykirán-
dulásokon naponta 2-3 ezer diákot várnak, a szün-
idõben pedig 800 gyerek ismerkedik majd az állatok-
kal a Zoo-suliban.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

AZ ÁLLATPARK ÚJ, HÁTSÓ BEJÁRATÁTÓL ÖKOLÓGIAI UTAZÁS INDUL
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LAKOSSÁGI
TÁJÉKOZTATÓ

A Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendelt-
ség értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy 2019.
június 25-26-27-én 9.00 órától a Nyíregyhá-
za Megyei Jogú Városban található polgári vé-
delmi lakossági riasztó és tájékoztató eszkö-
zök (szirénák) hangos üzempróbáját végezzük,
melynek során (30 másodperces folyamatos,
állandó hangmagasságú szirénahang, 30 má-
sodperc szünet, majd újból 30 másodperces
folyamatos, állandó hangmagasságú sziréna-
hang) riadó elmúlt jelzést adunk le.

A hangos próba célja, hogy ellenõrizzük a
riasztó eszközök mûködõképességét. A jelzé-
seket ellenõrzés keretében adjuk le, semmi-
lyen veszély bekövetkeztét nem jelzik, a la-
kosság részérõl semmiféle teendõ nem szük-
séges.

A próbával együtt járó kellemetlenségekért
szíves megértésüket kérjük, annak végrehajtá-
sa az Önök biztonságát szolgálja.

CSÕPOSTARENDSZER A KÓRHÁZBAN 

Már mûködik az új csõpostarendszer a Jósa András Ok-
tatókórházban. A hálózatnak köszönhetõen  az elemzés-
re küldött minták XXI. századi körülmények között, gyor-
sabban juthatnak el a laboratóriumokba. A beruházással
tovább javult a betegellátás színvonala.

A 3,2 kilométer hosszú, 56 állomást, 7 útvonalat és egy
központi elosztó egységet magában foglaló hálózat a köz-
mû- és szervizalagutakon keresztül az oktatókórház vala-
mennyi épületét összeköti, illetve az egy épületen belüli
osztályok is összeköttetésben állnak egymással. Nyíregy-
házán éves szinten átlagosan közel egymillió, naponta
mintegy négyezer mintát küldenek elemzésre, ezért is ki-
emelt jelentõségû fejlesztés, hogy a csõpostarendszernek
köszönhetõen felgyorsulhat ez a folyamat.

FEJLESZTÉSSEL AZ ORSZÁG ÉLVONALÁBAN

Dr. Adorján Gusztáv fõigazgató elmondta, a csõposta-
hálózat kialakítása az Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Diagnosztikai és orvosi laboratóriumi hálózat infrastruk-
turális feltételeinek javítása címû projektjének keretében
207 millió forintból valósulhatott meg.

A kórház valamennyi gyógyítóosztályán és a szakren-
delõk többségében is kialakítottak egy-egy feladóhelyet,
ahonnan a mintákat elküldhetik a fogadóhelyek egyikére,

amelyek a Központi Laboratórium, a Mikrobiológiai La-
boratórium és a Kórszövettani, Citológiai Laboratórium.
Az osztályok egymásnak is küldhetnek mintákat. A rend-
szer központja a Sebészeti Tömb alagsorában található. A
fejlesztéssel a megyei kórház ezen a területen az ország
élvonalába került.

NAGY SEBESSÉGÛ, PRECÍZ KAPSZULARENDSZER

A csõpostán továbbított kapszuláknak két típusa van.
Az úgynevezett automata kapszulák egyenesen a Központi
Laboratóriumba szállítják a mintákat, másik fajtájuknál
pedig a feladóhelyen beprogramozható, hogy melyik fo-
gadóhelyre küldik.

A kapszulák 3–10 m/s sebességgel közlekednek a csõ-
postarendszerben, az egymástól legtávolabb esõ feladó-
és fogadóhelyek között legfeljebb 10 perc alatt jutnak el
a célállomásig. Több mint 200 dolgozó vett részt azokon
az oktatásokon, ahol elsajátíthatták a minták helyes be-
csomagolásának, illetve a rendszer mûködtetésének alap-
jait. A csomagolófólia színe alapján lehet beazonosíta-
ni, hogy mennyire sürgõs egy-egy minta elemzése. A
Központi Laboratóriumban a nap 24 órájában fogadják
a mintákat, a többi fogadóhelyen pedig nyitvatartási, ren-
delési idõben.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

INGYENES TANÁCSADÁS
Magyarországon egyedülálló módon nyílt dohány-

zásról való leszokást támogató tanácsadás az Egész-
ségügyi Alapellátási Igazgatóság épületében, a Szent
István u. 14. szám alatt. A fõ célcsoportot a dohányzó,
várandós kismamák alkotják, akik a 6 alkalmas foglal-
kozás során segítséget kapnak a cigaretta elhagyásá-
hoz, így megszabadulhatnak függõségüktõl.

– Az Egészségügyi Alapellátás keretében azt szeret-
nénk, ha a nyíregyháziak egészségesen élnének, meg-
elõznék a káros terhelést és a betegségeket. Nagyon fon-
tos, hogy felvilágosításokat tartsunk, felhívjuk a figyel-
müket és aki le akar szokni, annak adjunk hozzá segítsé-
get – hangsúlyozta Jászai Menyhért alpolgármester.

A dohányzók kiszûrése egyszerûsített kérdõíves adat-
rögzítéssel történik, az egyes védõnõi körzetekben, és a
védõnõk javasolják az érintett kismamáknak, hogy vegye-
nek részt a leszokást támogató programban – tette hoz-
zá Csikós Péter, az Alapellátási Igazgatóság vezetõje.

A tanácsadáson részt venni minden szerdán, délután 3
és 5 óra között van lehetõsége az érdeklõdõknek az Egész-
ségügyi Alapellátási Igazgatóság épületének elsõ emeletén.

6 ALKALMAS FOGLALKOZÁS
– Azon várandós anyukákat, akik önerõbõl nem

tudják letenni a cigarettát, ide várjuk egy 6 alkalmas
foglalkozásra, tanácsadásra. Szeretnénk velük együtt
dolgozni – mi nem leszoktatni akarjuk õket, hanem a
leszokásukat támogatni – emelte ki dr. Rákóczi Ildi-
kó fõiskolai docens, a Szociális, Egészségügyi és Ifjú-
sági Bizottság elnöke.

(Szerzõ: Kanócz Rita)
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NYÁRTERVEZÕ

VÁROSHÁZA

NYÁRTERVEZÕ: MUTATJUK, MI, HOL ÉS MIKOR VÁR A KIKAPCSOLÓDNI VÁGYÓKRA
A Kedves Olvasók már megszokhatták, hogy

lehetõségeinkhez mérten minden évben össze-
gyûjtjük Nyíregyháza nyári programjait. Sze-
rencsére idén is hosszú a lista, ami – bízunk

benne – nagy segítség lesz azoknak, akik sze-
retnék egyben látni, hogy mi, hol és mikor tör-
ténik majd a városban. Kellemes nyári idõtöl-
tést kívánunk mindenkinek!

Június 22. Decathlon Élménypróba Erdei Tornapálya

Június 27–30. VIII. Hübner „Beach Volleyball in the City”
Amatõr Strandröplabda Verseny Kossuth téren 

Július 20. V4 Special Series  Vásárosnamény–Nyíregyháza
Nemzetközi Kerékpáros Verseny Belváros

BENCS VILLA

NYÍREGYHÁZI SPORTCENTRUM

MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ

Rózsakert Szabadtéri Színpad
Június 22. 20.30 Menopauza
Június 23. 20.30 Menopauza
Június 26. 20.30 Miklósi Erika és

Fekete Kovács Kornél – Másképp
Június 29. 20.30 Tanulmány a nõkrõl
Július 6. 20.30 Nyitott ablak
Július 14. 20.30 A férfiak a fejükre estek!
Július 19. 20.30 Csoportterápia
Július 26. 20.30 A púpos
Augusztus 3. 20.30 A miniszter félrelép
Augusztus 9. 20.30 Meseautó
Augusztus 10. 20.30 Meseautó
Augusztus 14. 20.30 Állami áruház
Augusztus 17. 20.30 Lövölde tér, Kern András estje

Szabadtéri Mozi
Június 19. 20.30 Forrest Gump
Június 27. 20.30 Keresztapa
Július 3. 20.30 Shrek
Július 10. 20.30 Ryan közlegény megmentése
Július 17. 20.30 Ha eljön Joe Black
Július 24. 20.30 Madagaszkár
Július 31. 20.30 Egy asszony illata
Augusztus 7. 20.30 Diszkópatkányok

Augusztus 15–21. – 9. Nyírség Nemzetközi Néptánc-
fesztivál, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormány-
zatának támogatásával – Kossuth tér; VMKK; Szabadtéri
Színpad

A 9. Nyírség Nemzetközi Néptáncfesztivált augusztus
15–21. között rendezik meg. A fesztiválnyitó gálamûsort,
a Nemzeti Nap bemutatkozó mûsort a Kossuth téren, a
Nemzetközi Néptáncgálát a Váci Mihály Kulturális Köz-
pontban, a Világok tánca címû mûsort pedig a Szabadtéri
Színpadon tekinthetik meg az érdeklõdõk. A fesztiválra a
négy nyíregyházi néptáncegyüttes mellett 9 országból ér-
keznek táncosok városunkba.

 

Augusztus 20.– Az államalapítás és államalapító Szent
István király ünnepe – Kossuth tér

A Kossuth téren megrendezendõ ünnepség keretében
augusztus 20-án a 9. Nyírség Nemzetközi Néptáncfesz-
tiválra érkezõ magyar és külföldi együttesek „Aratóünnep”
címû közös mûsorát tekinthetik meg az érdeklõdõk. A
mûsort követõen a fesztiválon részt vevõ zenekarok ad-
nak koncertet Világok zenéje címen, majd a „Nyíregyhá-
za visszavár” címû fesztiválzáró gála szórakoztatja a zene-
és táncmûvészet iránt különösen fogékony nyíregyházi
közönséget. Az idei évben sem marad el az ünnepség zá-
rásaként a látványos tûzijáték.

Június 15. Nyírszõlõsi Fakanál Fesztivál Nyírszõlõs
Június 15. Butykai Cseresznye Fesztivál Butykai Közösségi Ház
Június 17. 17.00 Kárpáti György Mór:  Guerilla címû

magyar történelmi drámája Krúdy Gyula Art Mozi
Június 17. 18.45 Emlékezet és történelem a magyar filmen –

dr. Drabancz M. Róbert elõadása Krúdy Gyula Art Mozi
Június 17. 19.00 Szász Attila: Apró mesék címû

magyar történelmi film Krúdy Gyula Art Mozi
Június 17. 16.00 Az ABC Team évadzáró hiphopbemutatója Városmajori Mûvelõdési Ház
Június 19. 17.00 Ilyés Gábor történész bemutatója Városmajori Mûvelõdési Ház
Június 19. 10.00 Kézmûves foglalkozás Jósavárosi Mûvelõdési Ház
Június 21. 16.30 Álhírek és rémhírek az interneten! Hogyan ismerhetjük fel azokat? –

Kenyeres Attila Zoltán újságíró-tanár elõadása Városmajori Mûvelõdési Ház
Június 21. 18.00 Szászcsávási Banda Városmajori Mûvelõdési Ház
Június 22-éig Györfi Sándor Kossuth-díjas

szobrászmûvész tárlata Nyíregyházi Városi Galéria
Június 26. 18.30 No Dress Code Acoustic Városmajori Mûvelõdési Ház
Június 26. Szépkorúak Akadémiája – dr. Hadházy Tibor

ny. fõiskolai tanár – Tévedett-e Petõfi Sándor? VMKK
Június 27–július 19. Orosz István grafikusmûvész kiállítása Nyíregyházi Városi Galéria
Június 27. 17.00 Keijzerné Stekler Angéla

személyiségfejlesztõ elõadása Városmajori Mûvelõdési Ház
Június 29. 10.00–18.00 Városmajori Nap Városmajori Mûvelõdési Ház
Július 8–12. Kézmûves tábor Borbányai Mûvelõdési Ház
Július 20-áig Erdõs Attila Japán ihlette fotókiállítása Pál Gyula Terem
Augusztus 3. 20.00 Steve Hackett, a Genesis gitárosa

és a Djabe zenekar VMKK hangversenyterem
Augusztus 31. 10.00–18.00 és szeptember 1. 9.00–16.00

Nemzetközi Ásványbörze VMKK

Augusztus 23–31. VIDOR Fesztivál

Július 15–augusztus 16. 16.00–18.00 Strand Könyvtár
– Sóstói Parkfürdõ
Július 19. 16.00 Móricz Zsigmond Olvasókör találko-
zója – MZSK Kamaraterem

Folyamatosan, elõzetes bejelentkezés alapján: Pincé-
tõl a padlásig – könyvtárbemutató – MZSK Gyermek-
könyvtár

Júliusban minden csütörtökön 16.00–18.00
Négyalkalmas foglalkozás kalocsai és matyó hímzés-
mintákkal, azok történetével ismerkedhetnek meg az
érdeklõdõk – Sóstóhegyi Fiókkönyvtár

Nyári nyitvatartás

Ahogy a korábbi években már megszokhatták, az idén
egy hétre zár be a központi könyvtár, augusztus 12. és
20. között.
A négy kettõsfunkciójú könyvtár (Nyírszõlõs, Sóstó-
hegy, Oros, Kertváros) július 29–augusztus 20-áig zár-
va tart.
A Vécsey Utcai Fiókkönyvtár és az Örökösföldi Fiók-
könyvtár egész nyáron nyitva tart.

MÓRICZ ZSIGMOND MEGYEI ÉS
VÁROSI KÖNYVTÁR

Július 1. 9.00 Emlékezés Móricz Zsigmondra – MZSK
elõtti tér

Július 2. 19.30 Platón: A védõbeszéd – Makranczi Za-
lán elõadásában
Július 9. 19.30 Életük a színház: beszélgetés Kovács
Istvánnal és Sajgál Erikával
Július 16. Lakatos István és barátai-koncert
Július 23. Orpheum  Madams: Békebeli dallamok a
Móricz Zsigmond Színház mûvészeivel
Július 30. Többszemközt: Munkácsi Anitával és
Nagyidai Gergõvel

KÁLLAY GYÛJTEMÉNY

Június 22-étõlBábtörténeti kiállítás

JÓSA ANDRÁS MÚZEUM

Június 14. 11.00 A Duna-delta természetvilága címû
kiállítás megnyitója
Június 22-étõl A nyugat kopogtat – retró kiállítás
Múzeumtörténeti kiállítás dr. Kiss Lajos életpályáján
keresztül

SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDÕK ZRT.

Június 28. SóstóFeszt Sóstó Katlan

Július 18–21. Országos Strandfoci Bajnokság a Fatum Property Kupáért Parkfürdõ

Július 13. IV. Sóstói Sárkányhajó Fesztivál Sóstógyógyfürdõ, csónakázótó

Július 20. IV. Sóstói Barkácsbogrács Amatõr fõzõverseny Sóstógyógyfürdõ, Krúdy sétány

Augusztus 9-10. SóstóSerFeszt Sóstógyógyfürdõ, Krúdy sétány

Szeptember 21. I. Nyíregyházi Extreme Trail akadályverseny Rajt–cél: Aquarius Élmény- és Parkfürdõ

Július 18–21. VIII. Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. – NYSC Orszá-
gos Strandfoci Bajnokság a Fatum Property Kupáért – Sóstó

Július 29–augusztus 2. Off Season Camp Nyári Kosár-
labda Tábor – Continental Aréna

TOVÁBBI RENDEZVÉNYEK

* A teljesség igénye nélkül, az önkormányzati cégeket, intézményeket megkérdezve, a részletes
tájékoztatást késõbbre hagyva, a mûsorváltoztatás jogát a szervezõk részérõl fenntartva.

VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT

Június 15. Melounge duó
Június 19. JazzMed Band jazz
Június 22. Beat-lesz
Június 26. Szüret utcza
Június 29. Mentha Project
Július 3. Dóra és a felfedezõk – Fiatal popzenekar
Július 6. No Dress Code Acoustic – Feldolgozások
Július 10. Szirota Jennifer és zenekara

– Örökzöld blues- és rockslágerek
Július 13. Long Dusty Road – Countryzene
Július 17. LK Beat  Zenekar – Abba-számok

Július 20. Artézis – Jazz és népzene keveredése    
Július 24. Rockwise – Rockzenekar
Július 27. Man@Galica - Blues zenekar
Július 31. AdHoc Team – Versmegzenésítések
Augusztus 3. Kovács Miklós bandája

– Alternatív rockzene
Augusztus 7. Texas Tourist – Rockzenekar
Augusztus 14. Greasy Hats – Blues és Country
Augusztus 17. Kaland Old Rock

– Instrumentális gitárzene
Augusztus 21. Tüneth együttes – Versmegzenésítések

Zene Sóstón (Sóstói Piac):

*
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JÁRDAÉPÍTÉS ÉS ÚTJAVÍTÁSOK IS LESZNEK IDÉN
(Folytatás az 1. oldalról.)
Címlapunkon azt írtuk: folytatódik önkormányzati for-

rásból is az utak aszfaltozása. Az idei beruházássorozat
a pormentesítés mellett felújításokat és járdaépítéseket,
rekonstrukciókat is tartalmaz.

A polgármester a kertvárosi helyszínbejáráson azt is ki-
emelte, az önkormányzat ebben az évben további 130
millió forintot fordít járdaépítésre és -felújításra, valamint
190 millió forintot útfelújításokra.

AUGUSZTUS 30-ÁRA BEFEJEZIK
Összesen 4 helyszínen történik majd járdaépítés vagy

-felújítás, többek között érinti Nyírszõlõs, Jósaváros, Ma-
lomkert városrészeket. A Czuczor Gergely utca 492 méte-
res szakaszán már el is készült a régi, balesetveszélyes jár-
da helyén a felújított, melyhez kapcsolódóan a Nagyvárad
u. – Czuczor G. u. keresztezõdésében gyalogos-átkelõhe-
lyet is kialakítottak. A teljes járdaépítési program elõrelát-
hatóan 2019. augusztus 30-áig tart majd, és közel nettó
190 millió forint önkormányzati forrásból valósul meg.

A helyszínek: Ószõlõ u. 99–107. sz. mögött; Izabella
u. (Szõlõskert u. – Jonatán u. között); Czuczor G. u. (Szt.
István u. – Kosztolányi D. u. között); Simonyi Ó. utca.

20 UTCÁBAN 20 000 NÉGYZETMÉTEREN
2019-ben is folytatódik a meleg aszfaltos, tartós útjaví-

tási technológiával történõ nagy felületû útjavítás, mely-
nek során több mint 20 utcában, közel  20 000 négyzet-
méteren állítja majd helyre a NYÍRVV Nonprofit Kft. a
meglévõ aszfaltutakat. A helyreállítási munkákra az idei
évben nettó 130 millió forintot fordítanak majd. A prog-

ramban szereplõ kátyúzandó útszakaszokat részben la-
kossági bejelentések, részben a NYÍRVV Nonprofit Kft.
munkatársainak ellenõrzései alapján állítják össze.

MÁSBÓL, MÁSHOL IS

Ezek persze csak egy, de nagyon fontos részét érintik
az infrastrukturális fejlesztéseknek, hiszen (egyéb uniós
és állami forrásokból) egyszerre több helyen zajlanak vagy
fejezõdtek be most is útépítések: például a Tünde és a Törzs
utcán, valamint az Örökösföldön és a Kertvárosban több
ponton, továbbá a nyugati elkerülõnél. S az is közismert,
hogy a Kígyó utcáról a Debreceni út és a Tünde utca érin-
tésével Borbánya, illetve a belváros felé új kerékpárút épül,
így a 2019-ben elkészülõ új szakaszokkal együtt a városi
hálózat hossza eléri a 71 kilométert.

ITT SZÛNIK MEG A POR
Az idei, önkormányzati aszfaltútépítések konkrét

helyszínei elsõsorban a külterületi városrészeket érin-
tik, melyek az elmúlt évek során benépesültek, for-
galmassá váltak, a burkolt utak komfortosabb életkö-
rülményeket és közlekedést biztosítanak az itt élõk
számára. Így ebben az évben a Kertvárosban, Sóstó-
hegyen, Kõlaposon, Örökösföldön, Borbányán,
Oroson és a Kistelekiszõlõben is épülnek új utak, ezek-
ben az utcákban: Pihenõ, Tenisz, Teke, Tagló, Arany-
kalász sor, Kengyel, Angyal, Kalapos, Kõmûves, Nád,
Naspolya köz, Rezeda köz, Jázmin köz, Simonyi–Var-
só, Babér–Napsugár, Borostyán, Kulcsár, Mályva,
Moha, Gálya, Meggyfa–Gálya összekötõ, Füredi utca.

A kertvárosi Pihenõ utca földútból aszfaltossá válik, de emellett rengeteg helyen megújul az infrastruktúra
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FRANCIA KÉTTANNYELVÛ OSZTÁLY

ORSZÁGOS KONGRESSZUS

TELT HÁZAS ZIG SINGERS BÚCSÚKONCERT

Az angol és a német kéttannyelvû oktatás mellett új
színfolt lesz Nyíregyházán az a francia–magyar két taní-
tási nyelvû képzés, amelyre megkapta a hivatalos enge-
délyt az oktatásért felelõs minisztertõl a Nyíregyházi Tan-
kerületi Központ.

Az errõl szóló sajtótájékoztatón Gaszperné Román
Margit tankerületi igazgató kiemelte, ez igazi kuriózum
Magyarországon.

– Alapfokon, tehát általános iskolában francia–magyar
kéttannyelvû oktatás egyelõre nincs máshol – tudomásunk
szerint – az országban. Mi úgy gondoljuk, hogy ennek a
térségnek, városunknak szüksége van olyan intézményre,
ahol a diákok elsajátíthatják a franciát.

Az elsõ általános iskolai, francia kéttannyelvû osztály
2020 szeptemberében kezdi meg a munkát az Apáczai-
ban, ahol már 30 éve tanítanak franciát.

JÖVÕRE LEHET JELENTKEZNI
Mivel a szeptemberben induló új tanévre már beíratták

a szülõk a gyerekeket, így a képzésre a következõ beisko-
lázáskor lehet majd jelentkezni.

– Az elsõsök játékosan tanulnak majd meg franciául –
kezdte a képzés részletezését Andó Károly intézményve-
zetõ. – Heti nyolc órájuk lesz: ebbõl öt nyelvi óra, három
óra keretében pedig közismereti tárgyakat tanulnak majd

idegen nyelven. Mi azt gondoljuk, hogy a jó nyelvérzék-
kel rendelkezõ tanulók már hatodik évfolyamra középfo-
kú nyelvvizsgát tehetnek franciából, a kiválóak pedig akár
felsõfokút is!

Az osztályt anyanyelvi lektor is segíti majd, aki kiemel-
kedõ szerepet játszik abban, hogy a gyerekek helyesen és
pontosan szólaljanak meg franciául.

(Szerzõ: Dér Vivien)

Három napra Nyíregyházára költözött a sporttudomá-
nyi szakma! Városunkban, a Nyíregyházi Egyetemen star-
tolt el az idei, immár 16. Országos Sporttudományi Kong-
resszus. A részt vevõ érdeklõdõk sportszakmai és sport-
tudományi elõadások alkalmával ismerkedhetnek meg a
hazai sporttudományos kutatások legfrissebb eredménye-
ivel. Az esemény fõvédnöke dr. Szabó Tünde sportért fe-
lelõs államtitkár volt.

– 1996-ban alakult az Országos Sporttudományi Társa-
ság, ez pedig már a 16. kongresszus, amelyre több mint 200-
an regisztráltak. Az idei kongresszus valóban a legek kong-
resszusa – magyarázta a Magyar Sporttudományi Társaság
elnöke. Prof. dr. Tóth Miklós kiemelte, a 2 és fél nap alatt
közel 160 elõadás várta az érdeklõdõket.

TOVÁBBI SPORTBERUHÁZÁSOK VÁRHATÓK
– Városunkban a sport és az egészség kéz a kézben jár

– mondta dr. Kovács Ferenc polgármester. Kiemelte, fo-
lyamatosan bõvül a kerékpárút-hálózat, kedvelt az Erdei
Tornapálya, a szabadtéri kondiparkok és az ovis sportpá-
lyák, de a közelmúltban megépült a jégpálya, most pedig
jó ütemben halad többek között a Bujtosi Uszoda építése
és további sportberuházások várhatóak. Hozzátette, a
sportrendezvények tekintetében is élen jár a város.

– Megjelentek a nagy nemzetközi versenyek, amik már
a sportot a sportturizmussal kapcsolják össze. Tavaly in-
dult a rali, ami EB-futam lesz most novemberben és min-
den évben folytatódik városunkban, június közepén szin-
tén EB-futamot bonyolít le a Jet-ski Szövetség. A rendez-
vény a leveleki tavon lesz, de Nyíregyházához kapcsoló-
dik, illetve nemrég jelentettük be: jövõre Junior VB-futam
lesz országúti kerékpárversenyben.

 (Szerzõ: Dér Vivien)

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Ok-
tatási Központ tehetségnapi díjátadó ünnepségén
emlékplaketteket és okleveleket adtak át múlt hé-
ten azon tanulók és felkészítõ tanárok részére, akik
a pályázati kiírásnak megfelelõen az elmúlt két tan-
évben nemzetközi, országos és tanulmányi verse-
nyeken kimagasló eredményeket értek el. Nyíregy-
háza Megyei Jogú Város nevében dr. Ulrich Attila
alpolgármester 5 nyíregyházi tanulónak adott át kü-
löndíjat.

Az ünnepségen került sor az Oktatási Hivatal Nyír-
egyházi Pedagógiai Oktatási Központ által meghir-
detett, a 2018/2019. tanévben megszervezett megyei
tanulmányi versenyeken 1–3. helyezést elért tanu-
lók díjazására is.

KULTURÁLIS PROGRAMOK IS VOLTAK

A díjátadások között kulturális programok emel-
ték a rendezvény színvonalát, közremûködtek töb-

bek között a Cantemus Fiúkórus, a Vikár Sándor
Zenei Alapfokú Mûvészeti Iskola és a Vásárhelyi
László Alapfokú Mûvészeti Iskola tanulói.

DÍJAZOTTAK 

„Kiváló Versenyzõ – Tehetség Díj”: Általános is-
kola:  Fedor Ádám (Nyíregyházi Apáczai Csere Já-
nos Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola).
Középiskola:  Szabó Boglárka (Kisvárdai Bessenyei
György Gimnázium és Kollégium).

„Kiváló Felkészítõ – Tehetséggondozó Tanár Díj”:
Általános iskola:  Tamásné Soltész Magdolna  (Szent
Miklós Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és
Gimnázium). Középiskola: Dajka Miklós (Szent Lász-
ló Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános
Iskola, Kollégium és Óvoda).

„Kiváló Felkészítõ – Tehetséggondozó Tanár Díj”
Különdíj: Kliebert Zsolt (Nyíregyházi SZC Inczédy
György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kol-
légiuma).

„Kiváló Felkészítõ – Tehetséggondozó Tanár Díj”
Mûvészeti Különdíj: Kácsor István és Kácsor-Ignácz
Gabriella  (Vásárhelyi László Alapfokú Mûvészeti Is-
kola).

Nyíregyháza MJV által különdíjazottak: Répási
Marcell (Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló
Általános Iskola és Gimnázium); Lakatos Levente
(Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium);
Hatházi Dóra (Nyíregyházi Arany János Gimnázium,
Általános Iskola és Kollégium); Kazár Pál Zsombor 
(Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Is-
kola és Kollégium Zelk Zoltán Angol és Német Két-
tannyelvû Tagintézmény); Leskovics Bálint (Szent
Miklós Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és
Gimnázium).

A kitüntetett diákok és tanáraik egy része

DIÁKOKAT ÉS TANÁ-
ROKAT ISMERTEK EL

ABBA-, Cher-, Neoton- és Madonna-slágereket is éne-
kelt a ZIG Singers múlt hét szombat este. A Rózsakert
Szabadtéri Színpad hangos nyitánya nagysikerû, telt há-
zas volt. 50-en énekeltek a kórusban, a ZIG Singerst egy
8 fõs zenekar kísérte a búcsúestjük folyamán.

– Nagyon kevesen mentek a mostaniak közül erre a
pályára – az éneklésre és színészetre gondolok – emelte
ki Dicsõ Ágnes, a ZIG Singers énekese és egyben a búcsú-
koncert szervezõje. – Szinte mindenki mást csinál, van
köztünk ügyvéd, bankár, bíró és tanár – az élet számos
területén képviseljük magunkat.

Lutter Imre az est mûsorvezetõje mosolyogva hívta fel
a figyelmet: ez már a harmadik búcsúkoncertje a ZIG
Singersnek. Erre utalt Nyíregyháza polgármestere is; dr.
Kovács Ferenc szerint a legnagyobbak telt házas búcsú-
koncertet adnak, de a legeslegnagyobbak több telt házas
búcsúkoncertet is!

– A ZIG Singers egy olyan közösséget is létrehozott és
tartott fenn éveken át, ami nemcsak a városunk zenei, kul-
turális életét határozta meg, hanem a közösség életét is.

A Zrínyi Ilona Gimnázium kórusa a kezdetekben csak
az intézmény falai között énekelt, majd egyre több he-
lyen mutatták meg tudásukat a fiatalok. Koncertek, tévé-
szereplések, külföldi meghívások. – Nagysikerû, kedvelt
volt a ZIG Singers – emlékezett vissza dr. Bánhidiné Maróti
Magdolna, a kórus vezetõje, aki hozzátette, mindig büsz-
ke volt és az is marad, az összes tanítványára.

 (Szerzõ: Dér Vivien)

Dr. Szabó Tünde sportért felelõs államtitkár
a kongresszuson

Gaszperné Román Margit tankerületi igazgató és Andó
Károly intézményvezetõ sajtótájékoztatón beszéltek a

hivatalos engedélyrõl
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Június 18., kedd 19.30 Für Anikó verses estje, Bérletszünet, Bencs Villa

Június 19., szerda 20.30 Forrest Gump (Szabadtéri mozi), Szabadtéri Színpad

Június 22., szombat 20.30 Menopauza (Játékszín), Szabadtéri Színpad

Június 23., vasárnap 20.30 Menopauza (Játékszín), Szabadtéri Színpad

A MAGÁNÉLETÜKET AZ ÖLTÖZÕBEN HAGYJÁK
A Delila címû vígjátékkal nyitja meg kapuit az idei nyár-

ra a Rózsakert Szabadtéri Színpad június 14-én. Molnár
Ferenc darabjában a Virág házaspárt Kosik Anita és
Gulácsi Tamás játssza, akik a való életben is egy párt al-
kotnak.

Régi vágyuk teljesült azzal, hogy egy elõadásban közös
jeleneteik vannak. A dolog pikantériája azonban, hogy a
Tamás által játszott, meggazdagodott Virág úr beleszeret a
szemrevaló pincérlányba (Józsa Bettina alakítja), aki min-
dent elkövet a férfi és a vele járó vagyon megszerzéséért.

– Érzelmileg nem viselt meg benneteket a szerelmi há-
romszög eljátszása? Sikerült-e kint hagyni a magánéletet
az öltözõben?

Anita: – A képzelet a színész legfontosabb munkaesz-
köze. Minden dolog megvisel, ami az általam játszott
embert megviseli. Rugalmasnak kell lennem: a színpadon
átadom magam mindannak, ami a megcsalt feleségséggel
jár, utána hazamegyek a nagyon is valóságos férjemhez, a
valódi életembe. Ellenkezõ esetben megbolondulnánk.

Tamás: – A színészet egy foglalkozás, a színház egy
munkahely. Persze személyesebb, mint mondjuk egy fu-
tószalag mellett dolgozni. Az ember minél régebben mû-
veli ezt a szakmát, annál könnyebben hagyja kint a ma-
gánéletét, búját-baját, hétköznapi dolgait. Tudnunk kell,
hogy ez egy szerep, és annak a karakternek az életét kell
felboncolnunk, akivel éppen dolgozunk. Meg kell tarta-
nunk a személyiségünk határait. A testünk, a lelkünk és az
idegrendszerünk a munkaeszközünk, természetes, hogy
ami a karaktert megviseli, engem is megvisel. Hát nem
egy könnyû szakma!

– Szolgált-e tanulsággal számotokra a megromlott há-
zasság krónikája? Mit lehet tenni, hogy ez elkerülhetõ
legyen?

Tamás: – Az életet úgy kell élni szerintem – vagy leg-
alábbis törekedni –, hogy mindenbõl le tudjuk vonni a ta-
nulságot. Figyelni kell a másikra, magunkra és kettõnkre
egyszerre. Merni kell kérdezni, és hamar észre venni, ha
valami túl komfortossá, illetve megszokottá vált. Az élet
folyamatosan változik, résen kell lenni, és nem lemaradni
róla.

Anita: – Folyamatosan kommunikálni. Kimondani, hogy
szereted, ha eszedbe jut. Keresni a társaságát. Érdeklõdni.
Nem elfelejteni, hogy a házastársad egy másik ember, akit
igazán sosem lehet megismerni – és mégis a megismerés-
re törekedni. Minõségi idõt együtt tölteni. Elfogadni. Együtt
fejlõdni. Közös célokat kitûzni.

– Tudtatok-e segíteni egymásnak a próbák során? Je-

lentett-e elõnyt vagy hátrányt, hogy ilyen szituációt kel-
lett eljátszanotok?

Tamás: – Persze. Valamit én látok jobban, valamit Ani-
ta. Könnyen egymásra tudunk hangolódni, ismerjük a
másik rezdüléseit.

Anita: – Jól mondja Tomi, könnyebb így, hogy szeretjük
és ismerjük egymást.

– Milyen volt Mohácsi Jánossal dolgozni?
Tamás: – Vele mindig élmény együtt dolgozni. Remélem

sok alkalmunk lesz még rá. Mindig lehet tõle tanulni, fel-
rázza a színészt, nem tûri a rutint, a hazugságot a színpa-
don. Ki kell használni minden percét a próbafolyamatnak.

Anita: – Felemelõ! Nem találok erre jobb szót. Komp-
romisszum nélküli munka, amelyben rendezõ és színész
egyenrangú alkotótársak, a felelõsségük is közös, és ez az
elsõ pillanattól egyértelmû. János bölcsessége, türelme, em-
berismerete, életszeretete és kíváncsisága olyan légkört
teremt, amelyben bátran nekieshetünk testünk-lelkünk
miszlikbe aprításának, mert végig biztonságban vagyunk.
Ritka lehetõség a fejlõdésre. Emellett ez egy igazi családi
vállalkozás: Mohácsi István a dramaturg, Mohácsi András
felel a díszletért, és Remete Kriszta, András felesége ter-
vezte a jelmezeket.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

A Virág házaspárt Kosik Anita és Gulácsi Tamás játssza a Delilában

Fotó: Mohácsi András
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AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Június 16., vasárnap 18.00 Nyíregyhá-
za Spartacus–Cegléd labdarúgó-mérkõ-
zés ismétlése

Június 13–16., csütörtök–vasárnap
Nyíregyháza–Levelek, Jet-ski EB futam

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

A HÕSÉGET IS LEGYÕZTE AZ ULTRAFUTÓ

Belus Tamás nyerte a 112 kilométeres
Salomon Ultra-Trail Hungary terepfutóver-
senyt. A nyíregyházi futó 12 óra 54 perc
alatt teljesítette a távot, ahol komoly szint-
különbséggel is meg kellett küzdenie.

A pünkösdvasárnap 0 órakor rajtolt ultra-
futó terepversenyt ötödik alkalommal ren-
dezte meg a terepfutás.hu. A verseny az
Ultra-Trail World Tourtól – a leghíresebb száz
kilométeren felüli terepversenyek szervezõ-
inek szervezetétõl – megkapta a Discovery
Race címet, ezzel még a szokottnál is na-
gyobb nemzetközi figyelem irányult rá: a
nevezés novemberi kezdete után három
héttel kitehették a megtelt táblát, a négy távra
34 országból 1355 terepfutó regisztrált.

KOMOLY KIHÍVÁS VOLT

– Meleg volt az este az éjféli rajtnál, már
ekkor is 16 fokkal és magas páratartalom-
mal számolhattam. A rajt után el tudtam
menni az élbollyal, de egy útvonaltévesz-
tés miatt 3 kilométer után újra a mezõny
végére kerültünk, úgyhogy elölrõl kellett
kezdeni az egészet. A 10 kilométernél lévõ
elsõ ellenõrzõpontra már másodikként ér-
keztem, együtt az esélyes lengyel Artur
Jendrych-kel. Az éjszakai szakaszon végig
együtt haladtunk, az elõnyünk folyamato-
san nõtt a 3-4 fõs üldözõbollyal szemben.
A hõmérséklet egyre csak emelkedett, a 82
kilométeres visegrádi ellenõrzõponttól a 30
fokban már komoly kihívást jelentett a me-

zõnynek a táplálkozás és a folyadékbevi-
tel, ekkor az elõnyöm a második Madarász
Ferenccel szemben már közel 10 percre
nõtt, az utolsó ellenõrzõpontnál pedig 17
perccel vezettem.

KÜLÖNLEGES HANGULAT

– A hõség a verseny végére nõtt elvisel-
hetetlenné, ami különösen a szentendrei
utolsó kilométereken nekem is nagy nehéz-
ségeket okozott. Innentõl tulajdonképpen új
verseny indult, ki hogy viseli a hõséget, ho-
gyan tud alkalmazkodni a körülményekhez.
Az UTH befutójának egészen különleges
hangulata van, az óvárosban több ezer em-
ber, szurkolók, családtagok, turisták várják

a célba érõket, ez most is hatalmas élmény
volt, különösen így, hogy a célszalagot most
elõttem húzták ki! Ez volt az 5. UTH-m,
mindegyiken ott voltam az elsõ rendezés-
tõl, itt futottam az elsõ 100+-os versenye-
met, hihetetlen, hogy most nekem sikerült
nyernem – mondta Belus Tamás.

MAGYAR FUTÓK A DOBOGÓN

A dobogóra csak magyar futók álltak, a
második helyen Madarász Ferenc (13:08),
a harmadikon Nyakas Gábor (13:11) vég-
zett. A nõk között elsõként Janek Noémi
ért a szentendrei célba 15 óra 3 perces idõ-
vel, õt követte Csillag Eszter és Kertész Kata,
mindössze 3-3 perc lemaradással.

Belus Tamás szakította át elsõként a célszalagot

KOMOLY VÁLTOZÁSOK A KERETBEN

Komoly szintkülönbséggel kellett megküzdeniük a versenyzõknek

A bajnokság befejezése után komoly
változások történtek a Fatum Nyíregyhá-
zánál. A kupagyõztes nõi röplabdaegyüttes
öt légiósa is máshol folytatja.

Jazmine White és Danielle Brisebois –
aki az egyik legponterõsebb játékosa volt
a csapatnak – mellett Sanja Kalicanin,
Allison Mayfield és Tatja Matic is õsztõl új
együttesben szerepel. Információink szerint
utóbbi marad a magyar bajnokságban,
Kalicanin és Brisebois pedig Németország-
ból kapott ajánlatot.

A szakmai stábban is történt változás,
Horváth András másodedzõ távozott, he-
lyét Németh Szabolcs vette át. És ha már
szakmai stáb, Hollósy László marad a klub-
nál a vezetõedzõ. A korábbi válogatott, az
NYVSC férficsapatával bajnokságot nyerõ,
késõbb az orosz és az olasz bajnokságban

is játszó, BL-ben rendszeresen szereplõ Ve-
res Péter is segíti a munkát, õ menedzser-
ként dolgozhat majd a csapatnál a jövõ-
ben.

– A férfiválogatottal voltam néhány éve
Nyíregyházán, már akkor megkeresett a
klub vezetõsége, hogy nem lenne-e ked-
vem a stábban dolgozni. Most sikerült kö-
zös nevezõre jutni, aminek nagyon örülök,
hogy lokálpatriótaként egy elsõ osztályú
csapattal dolgozhatom együtt – mondta
Veres Péter.

Megvan a Fatum Nyíregyháza elsõ nyá-
ri igazolása is, a nõi röplabdaegyüttes hi-
vatalosan is bejelentette Pintér Andrea ér-
kezését. A 25 éves válogatott játékos Jász-
berényben kezdte pályafutását. 2016-ban
az MK-ban bronzérmet szerzett a JRK-val,
2018-ban a magyar válogatottal ezüstöt az
Európa-ligában.

Pintér Andrea (fehér mezben) a Fatum Nyíregyháza elsõ új igazolása
a nyári szünetben

BELUS TAMÁS ELÕTT HÚZTÁK KI A CÉLSZALAGOT
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MEGNYITOTT A SÓSTÓI PIAC

Az idei évben immár 4. alkalommal nyílik meg jú-
niustól szeptemberig tartó idõszakban a lakosok és
turisták elõtt a Sóstói Piac. Ahogy már megszokhat-
tuk, minden évben szolgálnak valamilyen újdonság-
gal. Idén kiegészül a vásári napok száma, a már meg-
szokott szerda és szombati napokon túl péntekenként
is elérhetik a termelõk árucikkeit. A Búza téri piac-

csarnokban árusítók kínálják portékáikat, valamint va-
sárnaponként népmûvészeti, képzõmûvészeti foglal-
koztató és bemutató vásár lesz. A nagy népszerûség-
nek örvendõ Sóstói Piac újdonsága, hogy a népmûvé-
szek szakmai bemutatót tartanak, közremûködik: az 
„Aranykapu” Népmûvészeti Egyesület, Népmûvészeti
Egyesület Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szerveze-
te és a Beregszem Egyesület, 2019. június 9-étõl au-
gusztus 30-áig minden vasárnap. A Sóstói Piacon a
helyi termelõk jó minõségû, friss és finom termékeiket
mutatják be. A vásárlók vehetnek zöldséget, gyümöl-
csöt, kézmûves sajtokat, lekvárt, szörpöt, mézet és házi
füstölt árut. De a gasztronómiai kínálat mellett aján-
déktárgyak, hagyományos kézmûves és iparmûvészeti
alkotások is megtalálhatók a pultokon.

AMIT A BRONZ MONDANI TUD
Györfi Sándor szobrászmûvész kiállítása a Városi

Galériában látható június 22-éig.
Nagyszemcsés homokban samottdarabok, drótke-

fe, kalapács, drótháló és egy félkész öntvény véletlen-
szerûen, egymás mellett. Mindezek a kiállítóterem
padlóján – azt példázva, hogy mi elõzi meg a szobor
létrejöttét –, mindezekhez az olvasztókemencét már
csak hozzágondolva.

Györfi Sándor alkotói módszerét a gazdag formatö-
redékek és merész metszetek használata jellemzi. Té-
maválasztása a közel- és régmúlt leletei, a paraszti lét
és annak minden fontos kelléke. Sok mindenbe bele-
lát, elhallgat, a nézõre bízza a kiegészítéseket. Sejtel-
mes formatöredékekkel, érzékletes mellékesekkel gaz-
dagít, és ráébreszt a sokféleség szépségeire. Merész
képzettársításokat használ, helyenként alaposan meg-
dolgoztatva a szemlélõt. Golgotája valóságos ötvözet
a múlt és a ma között, amit a lebegõ-hiányos emberi
test és azt a földdel összekötõ bronz PET-palackok,
sörösdobozok fejezik ki. Az utóbbiak csak alapos
szemlélõdés árán azonosíthatóak (nyitópatent). Szíve-
sen idõzik a kiöntött fém véletlenszerû történésén,
hogy azt használva konkrét formává tegye. Ugyan-
csak sokhelyütt használja a fatörzs felületi szépségét,
azzal más részleteket jellemezve. Természetes módon
kapcsolja össze a földet az éggel, lapos kavicsok tö-
megével. Szívesen ötvözi a bronzot a kõvel, egy he-
lyütt arany sávval gazdagít. Életmûvének jelentõs ré-
sze érmei. Köztéri portrészobrairól nagyméretû fotó-
kat hozott.

Györfi Sándor nagyformátumú szobrász, közel
negyven szakmai és közéleti díjjal. Nyíregyházi kötõ-
dése a Sóstói Nemzetközi Érem- és Kisplasztikai Al-
kotótelepének vezetése volt éveken keresztül.

Jelen kiállítása a gazdag életmû része, a „Négy év-
tized – Tûz Varázs” címet viseli.

(Szerzõ: H. Németh Katalin)

AZ ELÁTKOZOTT MALOM. A Burattinó Bábszínház elõ-
adása – június 15-én 16.00: Az elátkozott malom. 16-án
10.00: A bátor kiskacsák. Helyszín: Korzó Bevásárlóköz-
pont, B épület II. emelet.

A QN-BALETT ÉVZÁRÓ VIZSGAELÕADÁSA június 15-
én és 16-án 17.00 órától a Váci Mihály Kulturális Köz-
pontban. Koreográfus: Feketéné Kun Ildikó, Magyar Köz-
társasági Ezüst Érdemkereszttel kitüntetett, Nívó- és Tehet-
ségekért-díjas, megyei Prima-díjas balettmester.

ZENÉS ÁHÍTAT. Az evangélikus egyház orgonazenés
áhítatra hívja az érdeklõdõket június 16-án 18.00 órakor
az evangélikus nagytemplomba. Dr. Kovács László Attila
lelkész-orgonamûvész J. S. Bach-, F. Mendelssohn-
Bartholdy- és Erhard Anger-mûveket fog elõadni.

A JÓSAVÁROSI IRODALMI KÖR legközelebb június 18-
án 9.45-kor kezdõdõ összejövetelére a Nyírség Könyvtár
Alapítvány helyiségébe várja tagjait és a Kárpátaljára ter-
vezett utazásuk résztvevõit. A jelenlévõk fontos kérdések-
rõl tájékozódnak az úttal kapcsolatban. Ezt követõen
Bacskó Mária ny. gimnáziumi tanárnõ méltatja Munkácsy
Mihály életmûvét, a mûvész születésének 175. évforduló-
ja alkalmából. Megismerkednek Munkács város és nagy
szülötte, Munkácsy Mihály kötõdésével.

RINGATÓ – vedd ölbe, ringasd, énekelj! – foglalkozás
június 18-án 10.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtár-
ban. Vezeti: Ferenczné Endresz Klára.

SZÁMÍTÓGÉPES GRAFIKAI KIÁLLÍTÁS. Sem több, sem
kevesebb, csak ember lehetek – Kádas Katalin számítógé-
pes grafikai kiállítása a Váci Mihály Kulturális Központ-
ban. Megtekinthetõ: július 14-éig. A belépés díjtalan! A
megnyitón egyben bemutatják Kádas Katalin legújabb
„Álomfátyoltánc” címû kötetét.

A CSIRIPTANYA PROGRAMJAI a Móricz Zsigmond
könyvtárban – június 18-án 16.00–17.00: papírtányér nyári
kép készítése. 20-án 16.00–17.00: napraforgó készítése.

FIATALOK GITÁRESTJE – Tokárszky Máté gitárelõadá-
sa (az Eötvös Alapítvány Sakurai-Kohno mesterhangsze-
rén játszik) június 18-án 16.30-tól a Móricz Zsigmond
könyvtárban. Felkészítõ tanára: Eötvös József.

SZÖSZMÖTÖLÕ – kézmûves foglalkozás: papírállatok
készítése június 19-én 10.00 órától a Jósavárosi Mûvelõ-
dési Házban, az Egymásért-Családok Egyesületével közös
szervezésben.

SAKKSZAKKÖR június 19-én 16.30-tól a Móricz Zsig-
mond könyvtárban. Vezeti: Somogyi Józsefné.

IFJÚ TEHETSÉGEK HANGVERSENYE a Szabolcsi Szim-
fonikus Zenekarral június 19-én 17.00 órakor a Vikár Sán-
dor Zeneiskola hangversenytermében. Közremûködnek:
a Vikár Sándor Zenei Alapfokú Mûvészeti Iskola növen-
dékei, a Nyíregyházi Mûvészeti Szakgimnázium növen-
déke és a Piccoli Archi Zenekar. Vezényel: Szabó Soma.
A belépés díjtalan!

KÖNYVBEMUTATÓ. Kováts Judit írónõ mutatja be nem-
rég megjelent „Hazátlanok” címû legújabb könyvét a Bes-
senyei Társaság következõ összejövetelén, június 20-án
16.30-tól a Móricz Zsigmond könyvtárban. Közremûkö-
dik Pregitzer Fruzsina Jászai Mari-díjas színésznõ.

OLVASÓKÖR-TALÁLKOZÓ. A Móricz Zsigmond Olva-
sókör találkozója június 21-én 16.00 órától a Móricz Zsig-
mond könyvtárban. Olvassunk Móricz Zsigmondot!
Felolvasódélután az író születésének 140. évfordulója al-
kalmából.

KÖZÖS GYAKORLÁS A NEMZETKÖZI JÓGA NAPON
június 22-én 17.00–18.30-ig. Az Indiai Nagykövetség fel-
kérésére a Nemzetközi Jóga Napon  városunk közismert
jógaoktatója, dr. Szabó Sándor fog jógagyakorlást vezetni
a nagyközönségnek. A díjmentes programra várják Nyír-
egyháza és a környék jógázóit és a jóga iránt érdeklõdõ-
ket. Az esemény ízelítõt ad a „Jóga a Mindennapi Életben
Rendszer” ászanáiból és pránajáma technikáiból, és a
nagyközönség számára is kivitelezhetõ lesz.  Helyszín:
Nyíregyháza, Hõsök tere (esõ esetén a Zrínyi Ilona Gim-
názium tornaterme).

TAPINTHATÓ TÁRLAT. A Ver-Deco Mûvészeti Kör és
Alkotó Egyesület kiállítása a Móricz Zsigmond könyvtár-
ban. 3D textilkép-kiállítás – tapintható tárlat. Megtekint-
hetõ: június 30-áig.

MEGEMLÉKEZÉS A HOLOKAUSZT
ÁLDOZATAIRÓL

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata,
a Váci Mihály Kulturális Központ, a Nyíregyházi Zsi-
dó Hitközség és az Eötvös Károly Magyar-Izraeli Ba-
ráti Kör tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
2019. június 16-án, vasárnap a holokauszt Nyíregy-
háza és környéke áldozatainak emlékére tartandó
megemlékezésre.

Program: 10.00 Megemlékezés a Holokauszt em-
lékmûnél (Bernstein Béla tér, Kossuth utcai toronyház
mögött). Megnyitó – Zsoltár részlet. Emlékezõbeszé-
det mond: dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza MJV pol-
gármestere; Heisler András, a MAZSIHISZ elnöke.
Közremûködik: Pajor Tamás dalszövegíró, elõadó.
Emlékimák – Sófárfújás: Rosenfeld Dániel Imre, a
Nyíregyházi Zsidó Hitközség kántora. Koszorúzás.
11.30 Gyászistentisztelet a Kótaji úti zsidó temetõben.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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DR. SZIKLAY LÁSZLÓ EMLÉKÉRE
Az Evangélikus Kossuth Lajos

Gimnázium kiváló növendékei-
nek és tanárainak panteonjában
ott található dr. Sziklay László is,
aki nem csak pedagógusként írta
be magát a város történetébe.

Kassán született 1912. január
9-én. Az Eötvös Kollégium tagja-
ként szerzett magyar–francia–
szlovák szakos középiskolai taná-
ri diplomát a Pázmány Péter Tu-
dományegyetemen 1934-ben.
Tanári pályafutását a nyíregyházi
gimnáziumban kezdte. Hamar
bekapcsolódott a város kulturá-
lis életébe is, hiszen a tanítás
mellett aktív szerepet vállalt a
Bessenyei Körben és egyik leg-
gyakoribb szerzõje volt a Szabolcsi Szemlének. Szív-
ügyének tekintette szülõföldjének, a Felvidék szlovák
és magyar irodalmának a bemutatását. Vallotta, hogy
„a mai magyarságnak, már csak jövendõje érdekében
is, meg kell ismerni azt a lelket, amely a nemzetiségek
irodalmában él”. Egy másik elõadásában, elsõsorban a
felvidéki magyarságra gondolva arra is rámutatott, hogy
„az elszakítottak másképpen ítélik meg az idegen nem-
zeteket, mint mi, tárgyilagosabban és szélesebb értelem-
mel”. A Bessenyei Kör égisze alatt rendezte meg 1936-

ban a szlovenszkói és kárpátal-
jai írók irodalmi délutánját. A
vármegyeháza zsúfolásig meg-
telt dísztermében felvidéki ma-
gyar írók és költõk munkásságá-
val ismerkedhettek meg a jelen-
lévõk. Egy késõbbi elõadásában
pedig azt fejtette ki, hogy „a
nagy magyar író apostolnak érzi
magát, erkölcsi küldetési hit su-
gárzik mûvébõl”.

1941-ben a kassai Kereske-
delmi Fõiskola tanárává nevez-
ték ki. „Rövid, hatéves tartózko-
dása alatt nagyon sokak szívé-
be úgy férkõzött be, mint igaz
jóbarát, sokak lelkében csak úgy
élhet, mint kiváló ember és hi-

vatásszeretõ ember, de mindenkinek el kell ismernie
róla, hogy egyéniség volt, aki mindig a közért és a kö-
zösségért dolgozott, harcolt.” A második világháború
után a szegedi Pedagógiai Fõiskolán tanított. 1956-tól
az Irodalomtudományi Intézet tudományos munkatár-
sa, majd osztályvezetõje. Fõ kutatási területe a szlovák
irodalom és a szlovák–magyar irodalmi kapcsolatok tör-
ténete volt. 1987. június 26-án hunyt el Budapesten.


